Tigrinja

ማእካላዊ መደበር ወለዲ ልቢ
ማእከላዊ መደበር ወለዲ ልቢ ኣብ መርሲል፤ ንኹሎም ወለድን ስድራ ቤታትን ምስ ሕጻናት ካብ 0 ክሳብ 5 ዓመት
ዝዕድሜኦም ኣብ ኦረ ኮሙን ንዝቕመጡ ሰባት ደገፋት ይህብ። ኣብ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ንጥዕና ዝሃንጽን ዝድግፍን
ኣገልግሎት - ሕጻን ኣብ ማእከል ብምስራዕ ስራሓትና ነካይደ። ኣብዚ ቦታ እዚ መቐበል መሕረስትን፤ናይ ሕጻናት ክፍሊ
ጥዕናን፤ ደገፍ ናይ ማሕበራዊ ናብዮት፤ ደገፍን ሓገዝን ብዛዕባ ወለዳዊ ሕቶታትን፤ ከምኡእውን ደገፍ ንወለድን፤ ክፍሊ
መላመዲ ቤት ትምህርትን ይርከብ። እዚ መደብ ስራሓት እንዳተሓባበረ ናይ ወለዲ ጽቡቕ ኩነታት ቀዳምነት ሰሪዑ
ስራሓቱ የካይድ። ናብዚ ምንቅስቓስ ንምስታፍ ብነጻ እዩ ።

ክፉት መላመዲ ቤት ትምህርቲ
ክፉት መላመዲ ቤት ትምህርቲ መራኸቢ ኣብ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ኮይኑ ኣብዚ ከም ወላዲ ምስ ካልኦት ወለድን
ሕጻናትን ካብ 0 ክሳብ 5 ዝዕድሜኦም ንክትራኸብ ትኽእል። ኣብ ክፉት መላመዲ ቤት ትምህርቲ እቲ ቀንዲ ሰብ እቲ
ሕጻን እዩ፤ ኣብ እዚ እዋን ድማ ብሓባር ምስ ወለዲ ይጻወቱ፤ ማእካላዊ መደበር ድማ ናይ ሻህን ቡንን ግብጃ ይቕርብ።

መቐበል ክፍሊ መሕረስትን/ ሕክምና ክፍሊ ሕጻናትን
መሕረሲት ኣላይት ሕሙማት/ወረዳዊ ኣላይት ሕሙማት ኡላ ቲስክ ከምኡእውን ሻሽቲን ዩንሶን ይበሃላ። ክፍሊ
መቐበሊ መሕረሲት ኣላይት ሕሙማትን ክንክን ክፍሊ ሕጻናትን ኣብ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ይርከብ። ክፉት ሰዓታት
ናይ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ኣብኡ ጽሒፍናዮ ኣለና። ንሕና ኣብ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ምስ ካልኦት ብምትሕብባር
ናይ ሕጻናት ደገፍን ናይ ወለዲ ቅሳነትን ነማልእ።
መቐበል መሕረሲት ኣላይት ሕሙማት ሓገዝ ንወለዲ ብመድሃኒት፤ ብስነ ኣእምሮ (ሳይኮሎጂን)፤ ብሕብረተ ሰብኣዊን
ሓገዝ ይህቡ።
ናይ መሕረሲት ኣላይት ሕሙማት ሓላፍነት ስራሕ ንኣብነት፡




ምኽሪ ናይ ምክልኻል ጥንሲ
መርመራ ጥንሲ
ናይ ዋህዮ (ሰል) ምክትታልን

ናይ ወላዲት ክንክን፤ ንጥንሲ ምክልኻልን ዝወሃብ ሓገዝ ብነጻ እዩ።
ክንክን ሕጻናት ነቲ ናይ ሕጻናት መደብ ተኸቲሉ ብዛዕባ ምዕባለ ጥዕናን፤ ቅሳነትን ፤ ምዕባሌን ናይ ሕጻን ምስራሕን
ብተወሳኺ ድማ ሓገዝ ንወለዲ ይህብ።
ክፉት እዋን ሰዓታት ንሕጻን ክብደት ሚዛን ንምምዛን ኣብ ማእከላዊ መደበር ወለዲ ሰሉስ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 11
ከምኡእውን ሓሙስ ካብ ሰዓት 13.00 ክሳብ ሰዓት 14.00 ክፉት እዩ።
ክፍሊ ክንክን ሕጻናት ብነጻ እዩ። ኩሎም ሰራሕተኛታት ድማ ንኻልኦት ብዛዕባኹም ንኸይዘረቡ ክልኩላት እዮም።

ደገፍ ናይ ማሕበራዊ ናብዮት
ናይ ማሕበራዊ ናብዮት ንወለዲ ደገፍን ምኽርን ፤ ምናልባት ምስ ሓደ ሰብ ክንዛረብ ምስዘድልየና ንአብነት


ሕቶታት ወይ ርእይቶ ተራ ናይ ወላድነት

Tigrinja







ብዛዕባ ሕጻን ሓሳባት ወይ ርእይቶ ምስዝህሉ
ብዛዕባ ናይ ሓባር ስራሓትን ዝምድናን
ሽግራት ናይ ስድራ ቤት
ስድራ ቤታዊ ሕቶታት ሕጊ
ወላድነት

ናይ ማሕበራዊ ናብዮት ሰራሕተኛ ኣብ ማእከላዊ መደበር ስድራ ቤት እትሰርሕ ሰብ፤ ሓለፍነት ስራሓ ናይ ሰብ ስልጣን
መዝነት ዘይብላን፤ ኣብ ደብተር ብጽሑፍ ዘይተስፍርን ሰብ እያ፤ ዝግበር ዝርርብ ብነጻ እዩ።

ስራሕ ናይ ምጥርናፍ ወይ ምሕዋስ ኣብ ሕብረተ ሰብ
ስራሕ ናይ ምጥርናፍ ወይ ምሕዋስ ኣብ ሕብረተ ሰብ እዚ ዝስዕብ ብሕልፊ ንሐደስቲ ንዝመጹ ወለዲ ሓገዝን ደገፍን
ብዛዕባ ንኣብነት




ሕብረተ ሰብ ሽወደን
ኣብያተ ስልጣናት፤ ንኣብነት ውሕስነት ካሳ፤መማጻእቲ ስራሕን፤ ማሕበራዊ ናብየትን
ካልኦት ሕቶታት ናይ ምጥርናፍ ናብ ሕብረተ ሰብን።

ርክብ
ከፉት መላመዲ ቤት ትምህርቲ
የኒ ሞዴን፤ መምህር ናይ መላመዲ ቤት ትምህርቲ
ቁጽሪ ስልኪ 072-533 95 73

ክፍሊ መሕረሲት ኣላይት/ ሕክምና ክፍሊ ሕጻናትን
ኡላ ቲስክ፤ ክፍሊ መሕረሲት ኣላይት/ ናይ ዞባዊ ክፍሊ ሕክምና (ሰሉስ ሰሉስ ኣብ ማእከላዊ መደበር ናይ ወላዲ)
ቁጽሪ ስልኪ 0643-44 55 10 እዋን ምድዋል ስልኪ ካብ ሰዓት 8.30 ክሳብ ሰዓት 9.00 እዩ።

ሻሽቲን ዩንሶን፤ መሕረሲት/ ናይ ዞባዊ ክፍሊ ሕክምና (ሓሙስ ሓሙስ ኣብ ማእከላዊ መደበር ናይ ወላዲ)
ቁጽሪ ስልኪ 0647- 165 16 እዋን ምድዋል ስልኪ ካብ ሰዓት 8.30 ክሳብ ሰዓት 9.30 እዩ።

ሃናጻዊ ማሕበራዊ ናብዮት
ማሊን ሀግዳል፤ ሶሲዮኖም፤ መሰረታዊ ናይ ስነ ኣእምሮ ትምህርቲ፤ ናይ ማርተ-ሚዮ ተራፒስት
ቁጽሪ ስልኪ 070-672 93 89
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ምጥርናፍ ወይ ምሕዋስ ኣብ ሕብረተ ሰብ
መሓሙድ ዓሊ ኑር፤ ክፍሊ ምጥርናፍ ወይ ምሕዋስ ኣብ ሕብረተ ሰብ( ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 12)
ቁጽሪ ሰልኪ 072- 506 27 82

ክፉት ሰዓታት ስራሕ
ሰሉስ ቅድሚ ቀትሪ

(ሕጻን -ክፉት ካብ 0 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝዕድሜኦም)

ሰዓት

ምንቅስቓስ

10.00 -11-00

ክፉት ክብደት ሚዛን ሕጻናት

11.00 - 11.45

ንሕጻናት ምድራዝ (ማሳጆ) ክፉት ጉጅለ ካብ 0 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝዕድሜኦም

11.45 – 13.00

ናይ ሕጻን እንዳ ቡን ካብ 0 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝዕድሜኦም

ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ
13.00 – 15.00

ክፉት መላመዲ ቤት ትምህርቲ ካብ 0 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሜኦም

ሓሙስ ኩሉ ግዜ
ሰዓት

ምንቅስቓስ

10.00 – 15.00

ክፉት መላመዲ ቤ/ት ካብ 0 ክሳብ 5 ዓመት ብመዝሙርን ብቑርሲ ቡንን ሻህን

13.00 – 14.00 ብግምት

ክፉት ምምዛን ክብደት ሕጻናት
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